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OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW 

 

 

Zgodnie z art. 20 ust.4 ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r. z poźn. zm. (Dz.U. 

Nr 93 z dnia 16.04.2004 r.) oświadczam, iż projekt budowlany pn: 

 

PRZEBUDOWA DACHU ORAZ TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU 

WARSZTATOWO-MAGAZYNOWEGO 

 
 

INWESTOR MPWiK Lębork Sp. z o.o.  

Lębork, ul. Pionierów 2 

OBIEKT Budynek warsztatowo-magazynowy 

LOKALIZACJA dz.nr 35, obr. 2 Lębork, 84-300 Lębork, ul. Pionierów 2 

 

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy 

technicznej. 
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A. 

 
ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI 
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Opis techniczny 

 
1. Przedmiot inwestycji 

Przedmiotem inwestycji jest i nadbudowa dachu na budynku magazynowo-warsztatowym położonym w 

Lęborku przy ul. Pionierów 2 na działce 35 obr. 2 Lębork oraz termomodernizacja w zakresie ocieplenia 

ścian tegoż budynku. 

 

1.1. Inwestor 

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Lęborku 

ul. Pionierów 2 

84-300 Lębork 

  

1.2.Podstawa opracowania i materiały wyjściowe.  

 Inwentaryzacja stanu istniejącego w zakresie obejmującym remont. 

 Wytyczne Inwestora. 

 Uzgodnienia z Inwestorem dotyczące zakresu przewidywanych robót. 

 Obowiązujące normy i przepisy. 

 Mapa zasadnicza terenu z naniesionym istniejącym uzbrojeniem terenu w skali 1:500 wydana 

przez Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Starostwa Powiatowego w Lęborku 

 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Lęborka ze zmianą dot. obszaru T.6 i 

T1. miasta; Uchwała nr XLVIII-505/2001 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 31 sierpnia 2001 r.  

 

2. Istniejący stan zagospodarowania działki 

Działka zabudowana jest budynkiem dwukondygnacyjnym budynkiem administracyjno-socjalnym oraz 

jednokondygnacyjnym budynkiem magazynowo-warsztatowym. Pozostała część działki zagospodarowana 

jest placami utwardzonymi pełniącymi funkcję miejsc magazynowych i postojowych oraz zielenią niską 

uporządkowaną. Dostęp do działki od północnej, z drogi publicznej: ul. Pionierów. Działka stanowi bazę 

MPWiK sp. z o.o. w Lęborku. 

 

3. Projektowane zagospodarowanie działki 

Projektowana inwestycja nie zmienia istniejącego sposobu zagospodarowania działki i nie wykracza poza 

jej granice. Powierzchnie zagospodarowania terenu nie ulegają zmianie. 

 

3.1. Przyłącza 

Istniejący na działce, podlegający przebudowie budynek wyposażony jest w przyłącza wodociągowe, 

kanalizacyjne, elektryczne. Projektowana przebudowa nie zmienia zapotrzebowania na media. 

 

3.2. Dane wstępne 

  istniejące projektowane  

 Ilość kondygnacji nadziemnych b/z 1 (parter) b/z  

 Powierzchnia zabudowy                             Pz=  678,55 b/z m2 
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 Kubatura budynku                                         V= 2.910,50 3.820,10 m3 

 Powierzchnia użytkowa                               Pu= 611,40 b/z m2 

 Wysokość istniejącego budynku p.p.t. 4,40 b/z m 

 Wys. projektowana do krawędzi dachu  3,91 m 

 Wysokość w kalenicy  6,89 m 

 

3.3. Projektowane rzędne 
Wszystkie rzędne wysokościowe terenu nie ulegają zmianie. 

 
3.4.  Obsługa w zakresie infrastruktury technicznej 

Zaopatrzenie w media bez zmian, w oparciu o istniejące instalacje. 
 

4. Dane dotyczące ochrony konserwatorskiej 

Działka, na której projektowana jest przedmiotowa inwestycja znajduje się poza strefa ochrony 

konserwatorskiej. 

 

5. Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę 

Działki, na których projektowana jest przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest poza strefą wpływów 

eksploatacji górniczej. 

 

6. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla środowiska oraz 

higieny i zdrowia użytkowników 

Projektowana inwestycja nie zawiera elementów mogących stwarzać zagrożenie dla środowiska oraz 

higieny i zdrowia użytkowników. 

 

7. Dostęp dla osób niepełnosprawnych 

Wymagania w zakresie dostępu dla osób niepełnosprawnych nie dotyczą przedmiotowego budynku. 

 

8. Bezpieczeństwo pożarowe 
obiekt typu (N) niski, jednokondygnacyjny, bez podpiwniczenia 
klasa zagrożenia ludzi „PM” 
klasa odporności pożarowej budynku:  „E”  
odporność pożarowa elementów budynku: bez wymagań (poza ścianą oddzielenia pożarowego) 
z uwagi na odległość budynku od granicy ściana szczytowa pełni funkcję ściany oddzielenia pożarowego 
ściana oddzielenia pożarowego (ściana szczytowa północna, bez otworów) REI 60 
dach: pokrycie niepalne (blacha trapez)  
pas szer. 1m pod pokryciem w klasie odporności ogniowej EI 60 (płyta gipsowa 2xGKF pod krokwiami) 
 

9. Miejsca postojowe 

Miejsca postojowe dla samochodów osobowych znajdują się na parkingu przy budynku 

 

10. Informacja o obszarze oddziaływania obiektu 

10.1. Analiza oddziaływania przebudowywanego budynku 

- analiza oddziaływania w zakresie funkcji: 
Projektowana zmiana dachu na budynku warsztatowo-magazynowym o funkcji nieuciążliwej nie 
wpłynie na zabudowę działek sąsiednich.  
 
- analiza oddziaływania w zakresie ochrony środowiska: 
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Planowana inwestycja nie wpływa szkodliwie na środowisko, nie zanieczyszcza wód podziemnych i 
powierzchniowych, gleby oraz powietrza, nie stanowi źródła niebezpiecznych odpadów, emisji 
zanieczyszczeń gazowych  w tym zapachów, pyłowych i płynnych, ponadnormatywnego hałasu, emisji 
drgań a także promieniowania i szkodliwych natężeń pola elektroenergetycznego i innych zakłóceń. 
 

 
- analiza oddziaływania w zakresie bryły budynku: 
Odległość przebudowywanego budynku od granic działki zgodna z  rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie oraz zgodna z decyzją o warunkach zabudowy. 
Bryła budynku nie wpłynie na ograniczenie użytkowania działki sąsiedniej. 

 
 

10.2. Analiza rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12/04/2002 w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie pod kątem wyznaczenia w 
otoczeniu obiektu  terenu, na który obiekt oddziałuje wprowadzając ograniczenia w jego 
zagospodarowaniu: 
- odległość budynku od innych obiektów na działce sąsiedniej w wyniku przebudowy nie ulegnie 

zmianie, umożliwi naturalne oświetlenie pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi zgodnie z 
wymogami par. 13 ust. 1 ppkt  1a, 

- miejsce postojowe zlokalizowane zgodnie z par. 19 ust. 1 i 2 w/w rozporządzenia, 
- pomieszczenia mieszkalne nie występują, 

 
 

10.3. Wniosek końcowy 
Na podstawie przeprowadzonej analizy stwierdzam, że obszar oddziaływania obiektu obejmuje działkę 
nr 35 obr. 2 w Lęborku uwzględniając wszelkie ograniczenia w zagospodarowaniu terenu, takie jak 
wynikające z przepisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12/04/2002 w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 
 

 
 
KONIEC OPISU  
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C. 
 

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY 
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Opis techniczny  
do projektu architektoniczno-budowlanego 

 
11. Opis stanu istniejącego 

Budynek warsztatowo-magazynowy jest budynkiem wolnostojącym, kryty stropodachem 

niewentylowanym z płyty „Żerań” z połaciami dachu wykształconymi na kruszywie, krytymi papą 

asfaltową. Nachylenie połaci: ok. 3-5°. Rynny i rury spustowe stalowe, ocynkowane. Płyty żerańskie 

oparte są na podciągach stalowych, które przekazują obciążenia na ściany zewnętrzne i słupy 

zlokalizowane po środku budynku w rozstawie 6 m.  

 
11.1. Charakterystyka projektu . 

Opracowanie obejmuje projekt zmiany dachu na budynku. Zaprojektowano dach dwuspadowy o 

nachyleniu 20O, o konstrukcji drewnianej. 

W zakres projektu wchodzi: 

 Wykonanie wieńca 

 Wykonanie konstrukcji dachu 

 Montaż ław kominiarskich 

 Wykonanie wszystkich warstw dachowych 

 Ułożenie paroizolacji i wełny mineralnej na stropie 

 Nadbudowanie kominów 

 Montaż rynien i rur spustowych 

 Roboty ociepleniowe/elewacyjne 

 
11.2. Parametry techniczne budynku . 

W wyniku przebudowy dachu zmianie ulegnie kubatura budynku 

 Kubatura      (zgodnie z PN-ISO 9836): 3.820,10 m3 
  

Pozostałe parametry techniczne nie ulegają zmianie (pkt. 3.2). 
 
12. Część budowlana. 

Zgodnie z zaleceniami MPZP zastosowano spadek dachu 200. 

W związku ze zmianą konstrukcji dachu istniejące warstwy dachowe należy zdemontować i utylizować. 

Prace przy wykonywaniu wyżej wymienionych robót należy prowadzić ze szczególną ostrożnością z 

wykonaniem odpowiednich zabezpieczeń i konstrukcji odciążających. Dach o konstrukcji drewnianej 

zostanie ocieplony warstwą wełny mineralnej ułożonej na stropie nad parterem. Pokrycie dachu z 

blachodachówki. Odwodnienie dachów do rynien i dalej zewnętrznymi rurami spustowymi Ø 10. Kanały 

wentylacji grawitacyjnej przedłużone ocieploną rurą typu Spiro i wyprowadzone ponad płaszczyznę dachu 

kominkami wentylacyjnymi systemowymi przy kalenicy dachu. 

Wykonanie więźby dachowej powinno być zgodne z projektem określającym wymiary poszczególnych 

elementów. Drewno użyte na elementy więźby powinno odpowiadać wymaganiom PN -81/B-03150. Do 

wykonania projektowanych elementów więźby należy użyć drewna iglastego klasy C24(K27). 

Elementy drewniane łączyć ze sobą za pomocą typowych łączników stalowych ocynkowanych 

systemowych. 

Więźbę dachową należy zaimpregnować preparatem grzybo- i owadobójczym oraz ogniochronnym, aż do 

uzyskania jej niezapalności. Przy ręcznym lub natryskowym sposobie nanoszenia impregnatu należy 

wykonać min. pięciokrotne malowanie. Krotność malowania uzależniona jest od wilgotności drewna. 
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Wykonawca, po wykonaniu zabezpieczeń pożarowych, winien przedstawić protokół powykonawczy o 

sposobie wykonania, użytych materiałach i ich ilości oraz informację o bezpośrednim wykonawcy. Prace 

ogniochronne winny być wykonane zgodnie, z posiadaną przez producenta impregnatu, Aprobatą 

Techniczną. 
 

W miejscach zetknięcia się z murem, betonem itp. elementy więźby powinny być odizolowane dwiema 

warstwami papy. Powierzchnie łączonych elementów drewnianych na wrębach, nakładkach, zamkach 

itp. powinny do siebie ściśle pasować. Wręby w połączeniach nie powinny być głębsze niż 1/3 wysokości 

przekroju. Gwoździe, klamry, podkładki itp. powinny być wbite w elementy drewniane. Dopuszcza się 

następujące odchyłki w rozstawie wiązarów i krokwi w stosunku do przewidywanych w projekcie:  

 dla osiowego rozstawu wiązarów ± 2 cm,  

 dla osiowego rozstawu krokwi ±1 cm. 

 

Wszystkie elementy stalowe przed ich malowaniem należy dokładnie oczyścić z rdzy i zgorzeli oraz 

dwukrotnie pominiować. Dopuszcza się stosowanie innych atestowanych środków antykorozyjnych. 

Krokwie 8x18 cm projektuje się w rozstawie max. 90 cm. Obciążenie przejmują częściowo słupy, i wieńce 

ze ścianą zewnętrzną. 

Należy zwrócić uwagę na to, aby słupy ustawiono na podkładkach podwalinowych 18x18 i długości 0,80 m 

po wcześniejszym wykonaniu wyrównujących poduszek betonowych z B-10 (wyrównanie podłoża w 

związku z obustronnym spadkiem w kalenicy utworzonej przez płyty „Żerań”) słupki ustawiać dokładnie w 

osi słupa żelbetowego. Przed wykonaniem poduszek betonowych należy skuć miejscowo istniejące 

warstwy do płyty stropowej (szlichta + styropian). 

Zastosować przekładki pomiędzy jętkami co 175 cm (2 szt. na parę jętek). 

Przy styku z kominem należy wykonać odbój i wykonać obróbkę blacharską zgodnie ze sztuką budowlaną. 

 

Przewiduje się następujące roboty budowlane: 

Roboty rozbiórkowe:  
 Rozebranie wszystkich warstw dachowych pokrycia papowego i obróbek blacharskich, 

 Rozebranie czapki kominowej (ew. komina do rzędnej stropu po ocenie jego stanu) 

 Rozebranie attyki/ogniomuru do rzędnej stropu/wieńca od stron szczytowych dachu, 

 Rozebranie (miejscowe) warstw ociepleniowych i wyrównawczych (do płyty stropowej) w miejscach 

podparcia słupów i wykonania nowego wieńca żelbetowego, 

 Rozbiórka istniejących daszków na elewacji frontowej, 

 Rozbiórka istniejącej opaski betonowej 

 
Projektowane roboty budowlane:  
 Wykonanie wieńca żelbetowego z betonu C16/20 o wymiarach 25x25 cm wraz ze ściągami z pręta 

Ø18 (stal gładka A-0) co 6m (w połowie odległości m-dzy projektowanymi słupami – jak na rysunku);  

Przed zalaniem wieńca wykonać szpilki ze stali Ø14 wklejone w istniejący wieniec (kotwa chemiczna) 

co 200 cm na całym obwodzie wieńca;  

beton C16/20  

zbrojenie główne 4#14 (stal A-1, 34Gs)  

strzemiona Ø6 co 30 cm (stal A-0, St3s)   

ściągi Ø18 (stal A-0, St3s) 

 Wykonanie konstrukcji dachu z drewna konstrukcyjnego C24 

 Wykonanie ścian szczytowych z gazobetonu gr. 24 cm 
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 Montaż drzwi technicznych w przestrzeń dachu w ścianie szczytowej PŁD budynku 

 Wykonanie wszystkich warstw dachowych 

 Ułożenie paroizolacji i 15 cm wełny mineralnej na stropie przyziemia 

 Nadbudowanie komina z cegły pełnej. do wysokości wymaganej normami.   

Wykończenie kominów tynkiem. Czapy kominowe z betonu B-15 gr. 8 cm 

 Montaż ław kominowych 

 Montaż rynien Ø12 i rur spustowych Ø10. Rynny układać w minimalnym spadku. Ilość rynhaków 

uzależniona od producenta systemu orynnowania. Aby woda dobrze spływała i nie stała w korycie 

rynny, rury powinny być zamocowane ze spadkiem wynoszącym od 0,5 do 0,2% w kierunku rury 

spustowej 

 Roboty ociepleniowe/elewacyjne 

 Wykonanie opaski od tyłu i szczytów budynku. 
 

 
12.1. Konstrukcja dachu  

Po przeanalizowaniu założeń, obciążeń, obliczeń w czasie eksploatacji przyjęto przekroje więźby dachowej 

drewniane z drewna sosnowego C-24: 

 słupki 18x18 cm. 

 płatew kalenicowa 18x22,5 cm. 

 miecze 18x18 cm. 

 odległość podparcia kalenicy mieczami ax=1,20 m. 

 krokwie 8x18 cm. 

 podwaliny 18x18 cm długości 80 cm (pod każdym słupem prostopadle do kalenicy) 

 murłaty 14x14 cm. 

 
Warstwy dachowe: 

 blacha trapezowa  

 folia dachowa paroprzepuszczalna (membrana dachowa) 

 przy ścianie oddzielenia ppoż 2xGKF przykręcone do krokwii 

 wełna mineralna (mata) – 15 cm układana na stropie 

 folia paroizolacyjna 

 istniejący strop z płyt „Żerań” 

 
Uwaga:  

Dach o odporności ogniowej ponad 15 minut. W celu uzyskania wymaganej odporności ogniowej dachu 

zastosować system zgodnie z klasyfikacją ogniową ITB-NP-708.3/95. Elementy i konstrukcje drewniane 

niezabezpieczone produkcyjnie przed ogniem przez impregnację należy zabezpieczyć nasycając drewno 

odpowiednim środkiem np. FOBOS M2F (impregnat solny rozpuszczalny w wodzie). Dodatkowo preparat 

ten zabezpiecza drewno przed grzybami domowymi i owadami. 

Okapy oraz część konstrukcji drewniej dachu wychodzące na zewnątrz budynku zaimpregnować 

preparatem Uniepal Drew Aqa wg zaleceń producenta. 

Wszystkie elementy drewniane winne być odizolowane od konstrukcji murowych paskami 

bezpiaskowej papy smołowanej. 

Od strony ściany oddzielenia pożarowego podbić płytę 2x GKF 12,5mm do krokwii na szerokości 1m od 

ściany. szczytowej 
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13. Roboty ociepleniowe/elewacyjne 
 
13.1. Rozwiązania projektowe 

Projektuje się docieplenie wszystkich ścian zewnętrznych. Zastosowano technologie przykładowego 

systemu ATLAS -tynk silikatowy. 

Nie ocieplać ścian zewnętrznych dobudówki od frontu (pomieszczenie magazynowe nr 16). Wewnątrz 

pomieszczenia ocieplić ścianę wewnętrzną jak na całości budynku. 

Opracowanie zakłada również wykonanie remontu oraz izolacji termicznej cokołu. 

Cokół i ściany poniżej terenu należy docieplić styropianem ekstrudowanym XPS grubości 8 cm, po 

wcześniejszym oczyszczeniu i zaizolowaniu ścian fundamentowych masą bitumiczną. 

Przy wykonywaniu remontu elewacji należy bezwzględnie skuć odparzone tynki i wykonać nowe. 

Szczegółowa technologie wykonania w/w robot jak również wykaz materiałów przedstawia instrukcja 

producenta dołączona do zakupionych materiałów. 

 
13.2. Opis rozwiązań projektowych 

Ocieplenie i remont ścian zewnętrznych budynku przyjęto przykładową metodę bezspoinowego systemu 

remontów i ociepleń typu ATLAS. 

 ściany zewnętrzne ocieplenie styropianem o gr. 10 cm (0,040 W/m2K), od poziomu cokołu do 

poziomu około 100 cm poniżej terenu styropian ekstrudowany XPS grubości 8 cm. 

 ościeża okien i drzwi. ocieplenie styropianem o grubości min. 2 cm. 

 Ubytki tynków na ścianach należy uzupełnić tynkiem wapienno cementowym. 

 Wykonać tynk cienkowarstwowy barwiony w masie. 

 ściana oddzielenia pożarowego: styropian zastąpić wełną mineralną twardą 

 
13.3. Opis struktury systemu: 

 Skucie odparzonych tynków 

 Wykonanie tynków uzupełniających 

 Położenie na oczyszczoną ścianę masy zbrojącej 

 Płyta styropianowa  

 Masa zbrojąca 

 Siatka systemowa o gramaturze minimum 160 g/m2 (2x siatka na wysokości 2m) 

 Gotowy tynk barwiony w masie, gładki zgodnie z rysunkami. 

Projekt zakłada również oraz wymianę wszystkich obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych oraz 

wymianę parapetów zewnętrznych i pozostałych obróbek blacharskich (blacha stalowa ocynkowana 

powlekana w kolorze nieieskim). 

Prace związane z remontem i ociepleniem budynku należy wykonywać zgodnie z wytycznymi i 

wskazówkami opracowanymi przez autora systemu – wymagania ogólne dotyczące materiałów. 

Zastosowane materiały winny odpowiadać wymaganiom aktualnych norm i wymaganiom podanym w 

aprobatach technicznych wydanych przez Instytut Techniki Budowlanej. Każda partia materiałów winna 

być dostarczona na budowę z kopią certyfikatu stwierdzająca zgodność właściwości technicznych z 

wymogami podanymi w normach lub aprobatach. Partia materiału dostarczona bez kopii certyfikatu może 

być odrzucona.  

 

Należy stosować następujące narzędzia i sprzęt ; 

 szczotki druciane do czyszczenia powierzchni ścian (ręcznie i mechanicznie), 
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 szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego do nakładania zapraw i mas klejących oraz 

tynkarskich, 

 pace pokryte papierem ściernym do wyrównania powierzchni i krawędzi przyklejonych płyt 

styropianowych, 

 piłki ręczne lub noże do cięcia płyt styropianowych, 

 wiertarki do wiercenia otworów na łączniki, 

 noże lub nożyce do cięcia tkaniny szklanej, 

 łaty do sprawdzania płaskości powierzchni warstwy przyklejonych płyt styropianowych, 

 mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowywania mas 

klejących i mas tynkarskich, 

 agregaty tynkarskie lub ręczne pistolety natryskowe z własnym zbiornikiem i sprężarką powietrza 

do nakładania zaprawy lub masy tynkarskiej, 

 urządzenia transportu pionowego, 

 rusztowania, 

 aparaty do zmywania wodą powierzchni ścian. 

 
Prace przygotowawcze. 

Przed przystąpieniem do remontu i ocieplenia budynku należy przygotować materiały, narzędzia i 

sprzęt zgodnie ze specyfikacją podaną w projekcie technicznym. Sprawdzenie jakości materiałów jest 

obowiązkiem wykonawcy, gdyż on odpowiada za prawidłowe wykonanie ocieplenia. Sprawdzić należy 

przede wszystkim jakość styropianu, a także mas lub zapraw tynkarskich. 

Następną czynnością jest zmontowanie rusztowania. 

 
Przygotowanie powierzchni ścian betonowych i murowanych otynkowanych. 

Przygotowanie powierzchni polega na sprawdzeniu przyczepności tynku przez opukanie (dźwięk 

przytłumiony świadczy że tynk nie jest związany z podłożem). W przypadku, gdy tynk nie jest związany 

z podłożem, należy go zbić i narzucić warstwę zaprawy cementowej 1:3. Tynk uszkodzony 

powierzchniowo należy również usunąć i wyrównać zaprawa cementowo-wapienną. Całą powierzchnię 

ścian wraz z ościeżami okiennymi i drzwiowymi należy zmyć wodą. Remont i przyklejanie płyt 

styropianowych można rozpocząć po wyschnięciu powierzchni. 

 
Przygotowanie powierzchni ścian betonowych lub murowanych otynkowanych, pokrytych powłokami 
malarskimi. 

Powłoki malarskie lub wyprawy tynkarskie, które łuszczą się w sposób widoczny, należy usunąć za 

pomocą szczoteczek drucianych, piaskowania, strumieniem wody lub innymi sposobami. Po usunięciu 

powłoki lub wyprawy całą powierzchnię ściany należy zmyć wodą. 

 
13.4. Sposoby ocieplenie ścian w miejscach szczególnych 

Ocieplenie ścian na narożnikach 
Narożniki budynku należy dokładnie okleić płytami styropianowymi, zwracając uwagę na ścisłe 

przyleganie do siebie płyt styropianowych i właściwie przyklejenie ich przy krawędziach narożników. 

Przy połączeniu narożników ściany ocieplanej i nie ocieplanej należy zwrócić szczególną uwagę na 

dokładne zamocowanie siatki ochronnej w narożnikach. 

Do zabezpieczenia narożników wypukłych na parterze do wys. 2,0m od poziomu terenu należy 

stosować kątowniki z perforowanej blachy aluminiowej. Kątowniki należy przyklejać masą klejącą do 

styropianu i dopiero wówczas naklejać tkaninę szklaną z wywinięciem jej na co najmniej 15cm na 

ścianę przyległą z każdej strony narożnika. Zamiast kątowników aluminiowych dopuszcza się 
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stosowanie tkaniny szklanej pancernej. Paski tkaniny pancernej o szer. około 20cm zgina się w kształt 

kątownika i przykleja do styropianu, a po stwardnieniu masy klejącej przykleja właściwą tkaninę 

opisanym wyżej sposobem. 

 
 
Ocieplanie ościeży okiennych i drzwiowych. 
Do ocieplania ościeży okiennych i drzwiowych należy stosować płyty styropianowe, które powinny być 

tak przycięte, aby płyty przyklejone na płaszczyźnie ściany przylegały dokładnie do płyt styropianowych 

ocieplających ościeża. 

 
Ocieplanie ścian attykowych 
Warstwa styropianu powinna dochodzić do górnej krawędzi ścianki. Przed przyklejeniem płyt 

styropianowych należy zdjąć obróbki blacharskie osłaniające ścianę attyki, a powierzchnię pod obróbką 

oczyścić, wyrównać i osadzić klocki drewniane do mocowania nowej obróbki. Tkaninę zbrojącą należy 

wywinąć na całą górną powierzchnię ścianki i wtopić w nałożoną tam masę klejącą. 

 
Ocieplenie ścian przy cokole budynku. 
Warstwę ocieplającą z płyt styropianowych XPS należy zakończyć na poziomie co najmniej 100cm 

poniżej listwy startowej ocieplenia ścian przyziemia (lub do ławy fundamentowej). Przykleić siatkę i 

wykonać tynk mozaikowy na wysokości 5 cm poniżej terenu. 

 

13.5. Roboty końcowe 
Wykonanie nowych obróbek blacharskich 
Wykonując nowe obróbki blacharskie, należy je dostosować do gr. ocieplonych ścian. Obróbki te 

powinny wystawać poza lico ściany co najmniej 40mm i powinny być wykonane w taki sposób aby 

zabezpieczały elewację przed zaciekami wody deszczowej. Obróbki należy mocować do kołków 

drewnianych, osadzanych w trakcie przyklejania płyt styropianowych w dokładnie dopasowanych 

wycięciach w styropianie lub w inny sposób zapewniający stałe i szczelne mocowanie do ścian. 

Po wykonaniu wszystkich robót docieplających oraz innych robót elewacyjnych należy zdemontować 

rusztowania, a następnie wyreperować wszystkie miejsca mocowania rusztowań. 

 

14. WARUNKI FIZYCZNE I TECHNICZNE WYKONANIA ROBÓT 
 

14.1. Warunki fizyczne wykonania robót 
Roboty remontowe i docieplające można wykonywać jedynie przy bezdeszczowej pogodzie przy 

temperaturze nie mniejszej niż + 5 stopni C i w miejscach nie narażonych na bezpośrednie 

nasłonecznienie latem temperatura nie większa niż 25 st. C. 

 
14.2. Nadzór techniczny nad robotami 

Ze względu na szczególny charakter robót remontowych i docieplających powinny być one wykonane 

przez wykwalifikowanych pracowników i pod systematycznym nadzorem technicznym. Warunki te 

mogą być spełnione w przypadku prowadzenia robót przez przedsiębiorstwo posiadające 

doświadczenie do prowadzenia tego typu robót. Niezależnie od stałego nadzoru technicznego 

prowadzonego przez wykonawcę robót powinien być prowadzony również nadzór autorski i 

inwestorski. 

 
14.3. Odbiór wykonania robót. 

Odbiorem technicznym częściowym należy objąć następujące etapy robót: 
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 przygotowanie powierzchni ściany i podłoża do remontu i ocieplenia, 

 wykonanie tynku cienkowarstwowego lub przyklejenie płyt styropianowych, 

 wykonanie warstwy ochronnej, zbrojonej siatką z włókna szklanego na tynku lub styropianie 

 ocieplenie ościeży okiennych i drzwiowych 

 wykonanie nowych obróbek blacharskich 

 wykonanie nowej wyprawy elewacyjnej 

Wszystkie roboty powinny być odebrane na poszczególne ściany budynku. Po zakończeniu wszystkich 

robót powinien być dokonany odbiór końcowy z uwzględnieniem: zapisów w dzienniku budowy 

Protokołów odbiorów częściowych Wyników sprawdzenia jakości wykonywanych robót. 

 
14.4. Wymagania BHP 

Zespoły montażowe powinny być przeszkolone w zakresie eksploatacji urządzeń transportu pionowego 

i pracy na rusztowaniach. Pracownicy powinni posiadać stosowne dokumenty uprawniające ich do 

pracy na wysokości. 

 
14.5. Zalecenia specjalne 

- roboty prowadzić pod nadzorem osób uprawnionych 

- poszczególne etapy robót podlegają odbiorze technicznemu 

- pracownicy muszą posiadać badania pracy na wysokościach 

- kolorystyka wg projektu 

- przy wykonywaniu docieplenia nie wolno mieszać poszczególnych składników z różnych systemów 

 

Uwagi końcowe. 
 Wszystkie roboty budowlane i instalacyjne winny być wykonane ściśle z odpowiednimi Polskimi 

Normami Budowlanymi lub Normami Branżowymi, o ile PNB nie ujmuje jakiegoś rodzaju robót jak 

również zasadami sztuki budowlanej. Dotyczy to również stosowanych materiałów i warunków ich 

odbioru i składowania. 

 Przed przystąpieniem do poszczególnych robót należy sprawdzić wszystkie wymiary w naturze. 

 Wszystkie roboty winny być prowadzone przez uprawnionego wykonawcę lub pod nadzorem 

budowlanym. 

 Wszystkie zastosowane materiały budowlane i wykończeniowe muszą posiadać odpowiednie 

świadectwa i atesty 

 Wykonawca robót remontowo–budowlanych zobowiązuje się zapewnić na terenie posesji i w 

bezpośredniej okolicy należyty ład, porządek, przestrzeganie przepisów BHP. 

 Roboty budowlane należy prowadzić zgodnie z planem BIOZ – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury 

z dn. 23.06.2003 (Dz.U. nr 03.120.1126) 

 Roboty należy prowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. (Dz.U. 

nr 47 poz.401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
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D. 

 
INFORMACJA  

DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dla robót przy zagospodarowaniu terenu oraz budowy 

nowego obiektu, opracowana zgodnie z wymaganiami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 

dnia 23.06 2003r. (Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 
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Podstawa opracowania i informacje ogólne 

 

Przedmiot inwestycji 

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa dachu budynku warsztatowo-magazynowego 

zlokalizowanym w Lęborku przy ul. Pionierów 2, działka 35 obr. 2 Lęborku. 

 

Inwestor 

MPWiK sp. z o. w Lęborku 

ul. Pionierów 2 

84-300 Lębork 

  

Podstawa opracowania i materiały wyjściowe 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa o ochrony zdrowia ,Dz. U. nr 120/2003 

poz. 1126 , z późniejszymi zmianami.  

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994r – Prawo budowlane (Dz. U. Z 2000r. Nr 106,poz. 1126, z późniejszymi 

zmianami, 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003r nr 47, poz.401), 

 

Zakres robót oraz kolejność realizacji: 

W ramach przedmiotowej inwestycji przewiduje się następujące etapy jej realizacji: 

 Przygotowanie frontu robót. 

 Demontaż pokrycia dachu 

 Montaż nowej więźby dachowej 

 Wykonanie pokrycia dachu nowymi warstwami. 

 Ocieplenie ścian zewnętrznych 

 Uporządkowanie terenu 

 

Wykaz istniejących obiektów na działce: 

Działka jest zagospodarowana. Usytuowany na niej jest budynek warsztatowo-magazynowy i budynek 

administracyjno-socjalny MPWiK. 

 

Określenie przewidywanych zagrożeń podczas realizacji robót budowlanych. 

Zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi może stanowić: 

 Transport materiałów budowlanych 

 Montaż warstw dachowych 

 Montaż ocieplenia ścian zewn. 

 Montaż i demontaż rusztowań 

Dlatego też niezbędne jest prowadzenie robót pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy z 

koniecznością przestrzegania przepisów BHP. 

 

Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do realizacji inwestycji:  

Prowadzenie instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót opisanych powyżej należy 

do obowiązków kierownika budowy i powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. Pracownicy 
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montażu warstw dachowych powinni mieć zaliczone przeszkolenie i doświadczenie przy montażu na 

wcześniej prowadzonych budowach. Wszyscy pracownicy powinni być przeszkoleni w zakresie BHP. 

 

Wskazanie środków technicznych do zapobiegania wypadkom: 

Plan BIOZ powinien być opracowany zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniu Ministra 

Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. (Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 

Plan BIOZ powinien zawierać: 

 Miejsca składowania elementów z rozbiórki 

 Określenie miejsca wywózki śmieci, określenie likwidacji materiałów uciążliwych i toksycznych (jeśli 

dotyczy) 

 Określenie sprzętu i zabezpieczeń indywidualnych pracowników pracujących na wysokościach 

Plan BIOZ winien zawierać informację dotyczącą adresu właściwego terenowego organu budowlanego, 

służby zdrowia i.t.p. , a także zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia. 

 

Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót 

budowlanych: 

 Rusztowania powinny być systemowe, posiadające atest, montowane zgodnie z instrukcją 

producenta i sprawdzane przed rozpoczęciem na nich prac. 

 Od wysokości stropu nad parterem należy stosować barierki ochronne. 

 Przy robotach związanych z budową i pokryciem dachu należy zabezpieczać pracowników 

specjalistycznymi linami i uprzężami asekuracyjnymi. 

 Stosować robocze wyposażenie ochronne (odzież, rękawice, hełmy, stosownie do potrzeb okulary 

ochronne, osłony spawalnicze i.t.p.). 

 Na tablicy budowy należy umieścić numery telefonów Straży Pożarnej, Policji i Pogotowia 

 Umożliwić wjazd na działkę pojazdów w/w służb. 

 Na terenie budowy umieścić apteczkę z podstawowymi środkami i lekami. 

 

 

Lębork, maj 2017     Opracował: 
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1. WIĄZAR 
DANE: 
Szkic wiązara 

 
 
Geometria ustroju: 

Kąt nachylenia połaci dachowej  = 20,0° 
Rozpiętość wiązara  l = 13,00 m 
Rozstaw murłat w świetle   ls = 12,00 m 
Poziom jętki  h = 1,40 m 
Rozstaw wiązarów a = 0,90 m 
Odległość między usztywnieniami bocznymi krokwi = 1,00 m 
Dodatkowe usztywnienia boczne jętki - brak 
Rozstaw podparć poziomych murłaty  lmo = 2,00 m 
Wysięg wspornika murłaty  lmw = 0,95 m 
 
Dane materiałowe: 
- krokiew 7,5/17,5 cm  (zaciosy: murłata - 3 cm, jętka - brak) z drewna C24 
- jętka 2x 7,5/17,5 cm z drewna C24 z przewiązkami co 175 cm, 
- murłata 14/14 cm z drewna C24 
 
Obciążenia (wartości charakterystyczne i obliczeniowe): 
- pokrycie dachu (wg PN-82/B-02001: ): 
  gk = 0,14 kN/m

2
,      go = 0,17 kN/m

2
 

- uwzględniono ciężar własny wiązara 
- obciążenie śniegiem (wg PN-80/B-02010/Az1/Z1-1: połać bardziej obciążona, strefa 3, A=60 m n.p.m., 
nachylenie połaci 20,0 st.): 
   - na połaci lewej   skl = 1,12 kN/m

2
,      sol = 1,68 kN/m

2
 

   - na połaci prawej   skp = 0,96 kN/m
2
,      sop = 1,44 kN/m

2
 

   - obciążenie śniegiem traktuje się jako obciążenie średniotrwałe 
- obciążenie wiatrem (wg PN-B-02011:1977/Az1:2009/Z1-3: strefa II, teren A, wys. budynku z =10,0 m): 
    - na połaci nawietrznej   pkl I = -0,68 kN/m

2
,      pol I = -1,02 kN/m

2
 

    - na połaci nawietrznej   pkl II = 0,08 kN/m
2
,      pol II = 0,11 kN/m

2
 

    - na połaci zawietrznej   pkp = -0,30 kN/m
2
,      pop = -0,45 kN/m

2
 

- obciążenie ociepleniem dolnego odcinka krokwi   gkk = 0,00 kN/m
2
,      gok = 0,00 kN/m

2
 

- obciążenie stałe jętki :  qjk = 0,10 kN/m
2
,      qjo = 0,12 kN/m

2
 

- obciążenie zmienne jętki :  pjk = 0,00 kN/m
2
,      pjo = 0,00 kN/m

2
 

- obciążenie montażowe jętki  Fk = 1,0 kN,      Fo = 1,2 kN 
 
Założenia obliczeniowe: 
- klasa użytkowania konstrukcji: 2 
 
WYNIKI: 
Obwiednia momentów [kNm]: 

523,2

174,4 174,4 174,4

C

622,5
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Obwiednia przemieszczeń [mm]: 

 
 
Ekstremalne reakcje podporowe: 
węzeł 
(podpora) 

V [kN] H [kN] kombinacja SGN 

2 (A) 6,38  
-2,31  
4,26  
-0,77 

6,83  
-0,72  
7,92  
-1,93 

K4: stałe-max+śnieg+0,90·wiatr z lewej-wariant II  
K26: stałe-min+wiatr z lewej  
K11: stałe-max+śnieg-wariant II+0,90·wiatr z prawej-wariant II  
K28: stałe-min+wiatr z prawej 

4 (C) 10,60  
-2,59 

--  
-- 

K2: stałe-max+śnieg  
K26: stałe-min+wiatr z lewej 

6 (B) 6,38  
-2,31  
-0,77  
5,00 

-6,83  
0,72  
1,93  
-7,92 

K11: stałe-max+śnieg-wariant II+0,90·wiatr z prawej-wariant II  
K28: stałe-min+wiatr z prawej  
K26: stałe-min+wiatr z lewej  
K9: stałe-max+śnieg-wariant II+0,90·wiatr z lewej-wariant II 

 
WYMIAROWANIE wg PN-B-03150:2000 
drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymałości C24 

    fm,k = 24 MPa, ft,0,k = 14 MPa, fc,0,k = 21 MPa, fv,k = 2,5 MPa, E0,mean = 11 GPa, k = 350 kg/m
3
 

 
Krokiew 7,5/17,5 cm  (zaciosy: murłata - 3 cm, jętka - brak) 
Smukłość 

y = 103,8  <  150 

z = 46,2  <  150 
Maksymalne siły i naprężenia w przęśle 
decyduje kombinacja: K4 stałe-max+śnieg+0,90·wiatr z lewej-wariant II 
M = -3,43 kNm,  N = -9,32 kN 
fm,y,d = 14,77 MPa,  fc,0,d = 12,92 MPa 

m,y,d = 8,95 MPa,  c,0,d = -0,71 MPa 

t,0,d/ft,0,d + m,y,d/fm,y,d = 0,688  <  1 
Maksymalne siły i naprężenia na podporze - murłacie 
decyduje kombinacja: K4 stałe-max+śnieg+0,90·wiatr z lewej-wariant II 
M = -0,11 kNm,  N = 8,40 kN 
fm,y,d = 14,77 MPa,  fc,0,d = 12,92 MPa 

m,y,d = 0,40 MPa,  c,0,d = 0,77 MPa 

(c,0,d/fc,0,d)
2
 + m,y,d/fm,y,d = 0,031  <  1 

Maksymalne siły i naprężenia na podporze - jętce 
decyduje kombinacja: K11 stałe-max+śnieg-wariant II+0,90·wiatr z prawej-wariant II 
M = -3,43 kNm,  N = 6,88 kN 
fm,y,d = 14,77 MPa,  fc,0,d = 12,92 MPa 

m,y,d = 8,95 MPa,  c,0,d = 0,52 MPa 

A B

C

13,00

2
,3

7

0,34 3,55 2,61 2,61 3,55 0,34

0
,1

2
1
,2

9
0
,9

5

 0,05

 2,04

 2,82

 2,04

 0,05 2,82

 2,30

 -0,11
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 -0,11
6
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1
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(c,0,d/fc,0,d)
2
 + m,y,d/fm,y,d = 0,607  <  1 

Maksymalne ugięcie krokwi (pomiędzy murłatą a kalenicą) 
decyduje kombinacja: K15 stałe-max+wiatr z lewej-wariant II 
ufin = 11,40 mm  <  unet,fin = l / 200 = 6555/ 200 = 32,77 mm     (34,8%) 
Maksymalne ugięcie wspornika krokwi 
decyduje kombinacja: K2 stałe-max+śnieg 
ufin = 2,67 mm  <  unet,fin = 2·l / 200 =  2·362/ 200 = 3,62 mm     (73,8%) 
 
 
Jętka 2x 7,5/17,5 cm z przewiązkami co 175 cm z drewna C24 
Smukłość 

y = 103,6  <  150 

z = 174,5  <  175 
Maksymalne siły i naprężenia 
decyduje kombinacja: K2 stałe-max+śnieg 
M = 0,73 kNm,  N = 18,69 kN 
fm,y,d = 11,08 MPa,  fc,0,d = 9,69 MPa 

m,y,d = 0,96 MPa,  c,0,d = 0,71 MPa 
kc,y = 0,291,    kc,z = 0,107 

c,0,d/(kc,y·fc,0,d) + m,y,d/fm,y,d = 0,339  <  1 

c,0,d/(kc,z·fc,0,d) + m,y,d/fm,y,d  = 0,770  <  1 
Maksymalne ugięcie 
decyduje kombinacja: K24 stałe-max+montażowe jętki 
ufin = 9,27 mm  <  unet,fin = l / 200 = 5212/ 200 = 26,06 mm     (35,6%) 
 
Murłata 14/14 cm 
Część murłaty leżąca na ścianie 
Ekstremalne obciążenia obliczeniowe 
qz,max = 7,09 kN/m,  qy,max = 8,80 kN/m 
qz,min = -2,57 kN/m (odrywanie) 
Maksymalne siły i naprężenia 
decyduje kombinacja: K11 stałe-max+śnieg-wariant II+0,90·wiatr z prawej-wariant II 
Mz = 3,77 kNm 
fm,z,d = 14,77 MPa 

m,z,d = 8,239 MPa 

m,z,d/fm,z,d = 0,558  <  1 
 
Część wspornikowa murłaty 
Ekstremalne obciążenia obliczeniowe 
qz,max = 7,09 kN/m,  qy,max = 8,80 kN/m 
Maksymalne siły i naprężenia 
decyduje kombinacja: K11 stałe-max+śnieg-wariant II+0,90·wiatr z prawej-wariant II 
My = 3,20 kNm,  Mz = 3,97 kNm 
fm,y,d = 14,77 MPa,  fm,z,d = 14,77 MPa 

m,y,d = 7,00 MPa,  m,z,d = 8,68 MPa 
km = 0,7 

m,y,d/fm,y,d + km·m,z,d/fm,z,d = 0,885  <  1 

km·m,y,d/fm,y,d + m,z,d/fm,z,d = 0,919  <  1 
Maksymalne ugięcie: 
decyduje kombinacja: K7 stałe-max+śnieg-wariant II 
ufin = 3,08 mm  <  unet,fin = 2·l / 200 =  2·950/ 200 = 9,50 mm     (32,5%) 
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2. PŁATEW KALENICOWA 
DANE: 
Wymiary przekroju:  przekrój prostokątny 
Szerokość   b = 17.5 cm 
Wysokość   h = 22.5 cm 
Drewno: 
 drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymałości C24 

    fm,k = 24 MPa, ft,0,k = 14 MPa, fc,0,k = 21 MPa, fv,k = 2.5 MPa, E0,mean = 11 GPa, k = 350 kg/m
3
 

Klasa użytkowania konstrukcji:   klasa 2 
Geometria: 
Płatew podparta obustronnie mieczami 
Rozstaw słupów   l = 6.00 m 
Odległość podparcia płatwi mieczem   am = 1.20 m 
Obciążenia płatwi: 
 - obciążenie stałe [(0,188·(0,5·6,16+0,5·6,16)/cos 20,0

o
)+(0,000·(0,5·6,16+0,5·6,16)/cos 20,0

o
)] 

  Gk = 1.232 kN/m;  f = 1.10 
 - uwzględniono dodatkowo ciężar własny płatwi 
 - obciążenie śniegiem [0,960·0,5·6,16+1,120·0,5·6,16] 

  Sk = 6.406 kN/m;  f = 1.50 
 - obciążenie wiatrem - wariant I (pionowe) [0,054·0,5·6,16+-0,216·0,5·6,16] 

  Wk,z = -0.499 kN/m;  f = 1.50 
 - obciążenie wiatrem - wariant I (poziome) [0,054·0,5·6,16·(sin 20,0

o
/cos 20,0

o
)--0,216·0,5·6,16·(sin 20,0

o
/cos 

20,0
o
)] 

  Wk,y = 0.303 kN/m;  f = 1.50 
 - obciążenie wiatrem - wariant II (pionowe) [-0,486·0,5·6,16+-0,216·0,5·6,16] 

  Wk,z = -2.162 kN/m;  f = 1.50 
 - obciążenie wiatrem - wariant II (poziome) [-0,486·0,5·6,16·(sin 20,0

o
/cos 20,0

o
)+-0,216·0,5·6,16·(sin 20,0

o
/cos 

20,0
o
)] 

  Wk,y = -0.303 kN/m;  f = 1.50 
 
WYNIKI: 

 
  
Zginanie: 
decyduje kombinacja  A (obc.stałe max.+śnieg+wiatr-wariant I) 
Momenty obliczeniowe 
 My,max = 16.91 kNm;     Mz,max = 2.05 kNm 
Warunek nośności: 

 m,y,d = 11.45 MPa,  fm,y,d = 14.77 MPa 

 m,z,d = 1.78 MPa,  fm,z,d = 14.77 MPa 
 km = 0.7 

 km·m,y,d/fm,y,d + m,z,d/fm,z,d = 0.663  <  1               m,y,d/fm,y,d + km·m,z,d/fm,z,d = 0.860  <  1 
Ugięcie: 
decyduje kombinacja B (obc.stałe+śnieg) 
 ufin,z = 13.47 mm;     ufin,y = 0.00 mm 
 ufin = (ufin,z

2
 + ufin,y

2
)
0.5

 =13.47 mm  <   unet,fin = 18.00 mm     (74.8%) 

6.00
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3. SŁUPEK 
 
DANE: 
Wymiary przekroju:  przekrój prostokątny 
Szerokość   b = 17.5 cm 
Wysokość   h = 17.5 cm 
Drewno: 
 drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymałości C24 

    fm,k = 24 MPa, ft,0,k = 14 MPa, fc,0,k = 21 MPa, fv,k = 2.5 MPa, E0,mean = 11 GPa, k = 350 kg/m
3
 

Klasa użytkowania konstrukcji:   klasa 2 
Geometria: 
Wysokość słupa   lcol = 5.50 m 
Współczynniki długości wyboczeniowej: 

 - względem osi y  y = 1.00 

 - względem osi z  z = 1.00 
Obciążenia: 
Siła ściskająca   Nc = 67.00 kN 
Moment zginający   My = 0.00 kNm 
Moment zginający   Mz = 0.00 kNm 
Klasa trwania obciążenia:   stałe 
 
WYNIKI: 

 
 Ściskanie równoległe: 
 Nc = 67.00 kN 
Warunek smukłości: 

 y = 108.87  <   c = 150     (72.6%) 

 z = 108.87  <   c = 150     (72.6%) 
Warunek nośności: 
 kc,y = 0.265;   kc,z = 0.265 

 c,y,d = 8.26 MPa   <   fc,0,d = 9.69 MPa     (85.2%) 

 c,z,d = 8.26 MPa   <   fc,0,d = 9.69 MPa     (85.2%) 

  

z

z
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F. 
 

RYSUNKI 

 
SPIS RYSUNKÓW 

PZT Szkic sytuacyjny 1:100 

I 01 Rzut przyziemia – inwentaryzacja 1:100 

I 02 Przekrój pionowy – inwentaryzacja 1:100 

I 03 Elewacje – inwentaryzacja 1:100 

I 04 Rzut stropodachu – inwentaryzacja 1:100 

A 01 Rzut przyziemia 1:100 

A 02 Przekroje  1:100 

A 03 Elewacje frontowa i tylna 1:100 

A 04 Elewacje oczne 1:100 

A 05 Rzut dachu 1:100 

K 01 Rzut dachu – konstrukcja 1:100 

K 02 Więźba dachowa – rzut 1:100 

K 02a Więźba dachowa – rzut 1:50 

K 03 Więźba dachowa – przekrój 1:100 

K 03a Więźba dachowa – przekrój 1:50 

K 04 Szczegóły - 

K 05 Szczegóły - 

 

 
 


























